Longcarrousel voor kinderen

Het team van de kinderlongpolikiniek heeft een longcarrousel opgezet. Het
doel van deze carrousel is dat alle onderzoeken van uw kind en
gesprekken in één ochtend plaatsvinden.
In deze folder beschrijven we hoe de longcarrousel verloopt.

Voorbereiding op de longcarrousel
De kinderarts heeft uw kind met benauwdheidklachten en u als ouder,
doorverwezen naar de kinderlongcarrousel. Ter voorbereiding op deze
ochtend willen wij u op het volgende attenderen:
• We vragen u om deze ochtend de inhalatiemedicatie en de eventuele
voorzetkamer die uw kind momenteel gebruikt mee te brengen.
• Voor de blaastest (longfunctietest) is het noodzakelijk dat uw kind
24 uur voor het onderzoek geen inhalatiemedicatie gebruikt. Dit kan
namelijk het onderzoek beïnvloeden.
• U krijgt een folder met informatie omtrent de blaastest
(longfunctieonderzoek (spirogram) bij kinderen).

Verloop van de ochtend
1. De ochtend begint met een blaastest op de functieafdeling.
• U meldt zich op de afgesproken tijd (zie afspraakkaart) bij de balie
van de functieafdeling, route 9.
• Dit onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.
• Het testresultaat wordt digitaal doorgestuurd naar de kinderarts, die
deze vervolgens beoordeeld.
2. Na het longfunctieonderzoek meldt u zich bij de balie van de
kinderpoli, route 39. Hier krijgt u van de secretaresse een vragenlijst,
die uw kind samen met u in mag vullen in de wachtkamer.
3. Uw kind en u worden op het afgesproken tijdstip opgehaald door de
kinderlongverpleegkundige, waarna gesprekken plaatsvinden met de
kinderarts, de fysiotherapeut en de kinderlongverpleegkundige.
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De kinderarts
De kinderarts bespreekt de uitslag van de longfunctietest met u en uw
kind. Daarna voert zij een kort lichamelijk onderzoek uit. Zij luistert naar de
longen en kijkt met een lampje in de oren en keel.
Als het nodig is, past zij de medicatie van uw kind aan en geeft daarvoor
een recept mee.
Ten slotte maakt zij een controle-afspraak met u en uw kind.
De fysiotherapeut
De fysiotherapeut neemt met u en uw kind een vragenlijst door.
Hij/zij observeert de manier van ademhalen en maakt eventueel een
volgende afspraak.
De kinderlongverpleegkundige
De kinderlongverpleegkundige bespreekt samen met u en uw kind de
vragenlijst die jullie hebben ingevuld in de wachtkamer.
Zij controleert de inhalatietechniek van uw kind en de medicatie.
Mochten u of uw kind nog vragen hebben, dan beantwoordt zij die.
Daarna maakt zij een vervolgafspraak via de assistente.
Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Tot slot
Als u een afspraak wilt annuleren of verzetten, houdt u er dan rekening
mee dat het een ½ jaar duurt voordat we een nieuwe afspraak kunnen
inplannen.
Assistente polikindergeneeskunde, telefoon: 040 - 286 4853.
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